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Η σχέση μας με τα ζώα είναι καθημερινή. Τα έχουμε στο σπίτι μας, τα τρώμε, τα φοράμε,

τα χρησιμοποιούμε για την ψυχαγωγία μας και για να κάνουμε πάνω τους πειράματα για

ένα σωρό υλικά που χρησιμοποιούμε στη ζωή μας. Είναι μια σχέση τόσο κοντινή, που θα

έλεγε κανείς ότι θα μας απασχολούσε σε πολλά επίπεδα. Αντιθέτως, όμως, είναι μια

σχέση που φαντάζει τόσο φυσική ως έχει, που δεν μας απασχολεί και πολύ.

Όταν όμως την κοιτάξει κανείς προσεκτικά, τόσο ιστορικά όσο και ηθικά/φιλοσοφικά,

είναι πολύ δύσκολο να αποφύγει το συμπέρασμα ότι αυτό που μας φαίνεται απολύτως

φυσικό είναι αποτέλεσμα της ανατροφής μας εντός ενός πολύ συγκεκριμένου

πολιτισμού. Γιατί η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα δεν ήταν ούτε πάντα, ούτε παντού

έτσι.

Είναι σύνηθες, όταν κάποιος υποστηρίζει πως οφείλουμε να αλλάξουμε τη σχέση μας με

τα μη-ανθρώπινα ζώα, να θεωρούμε ότι η επιχειρηματολογία του βασίζεται σε κάποια

συναισθηματική σύνδεση που έχει με τα ζώα, και είναι επίσης σύνηθες η

επιχειρηματολογία αυτή να εστιάζει στα δικαιώματά τους. Στην απαίτηση, δηλαδή, να



δοθούν δικαιώματα στα ζώα. Αλλά δεν είναι αναγκαστικά έτσι – είτε κανείς αγαπάει τα

ζώα είτε όχι, υπάρχουν πολλοί λόγοι ικανοί να μας κάνουν να σκεφτούμε ότι πρέπει να

επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με αυτά. Και για μας, και για εκείνα, αλλά και για το

οικοσύστημα του πλανήτη μας.

Είναι μια σχέση τόσο κοντινή, που θα έλεγε κανείς ότι θα μας

απασχολούσε σε πολλά επίπεδα. Αντιθέτως, όμως, είναι μια

σχέση που φαντάζει τόσο φυσική ως έχει, που δεν μας

απασχολεί και πολύ.

Και αντί το ερώτημα να αφορά κατά βάση τα δικαιώματα των ζώων, μπορούμε να

αρχίσουμε με πιο άμεσες ερωτήσεις. Είναι σωστό, για να ικανοποιήσουμε την επιθυμία

μας για κρέας και τη συνήθειά μας να το καταναλώνουμε συχνά, να ζούνε

δισεκατομμύρια ζώα φρικτές ζωές και να θανατώνονται με απάνθρωπους τρόπους; Είναι

σωστό να κρατάμε τα ζώα σε ζωολογικούς κήπους ή να τα υποβάλλουμε σε απαίσια

πειράματα για λόγους που δεν είναι απολύτως αναγκαίοι; Είναι πάντα σε όφελος των

ζώων να τα έχουμε κατοικίδια; Θα έπρεπε να συντηρούμε μια βιομηχανία που κάνει κακό

στον πλανήτη μας σε μια εποχή που γνωρίζουμε τον οικολογικό κίνδυνο που

διατρέχουμε; Είναι λογικό να έχουμε τόσα ζώα να ζουν σε τόσο ανθυγιεινές συνθήκες,

θέτοντας σε κίνδυνο και τη δική μας υγεία;

Διερευνώντας αυτές τις ερωτήσεις, η σχέση μας με τα ζώα αρχίζει να μη φαντάζει το ίδιο

φυσική όσο έδειχνε εξαρχής· και αρχίζει κανείς να αντιλαμβάνεται ότι το θέμα της

σχέσης μας με τα ζώα είναι πολύ ευρύ και σύνθετο. Γιατί, για να απαντήσουμε σε αυτά τα

ερωτήματα, πρέπει κατ’ αρχάς να μάθουμε για τα ζώα – για τη ζωή τους, τις ικανότητές

τους και τις ανάγκες τους. Πρέπει να κοιτάξουμε τα ζώα ως όντα που έχουν μια ζωή και

όχι μόνο ως πράγματα προς δική μας χρήση. Πρέπει επίσης να κοιτάξουμε και μέσα μας,

για να δούμε τι υποχρεώσεις έχουμε προς αυτά αλλά και προς τον κόσμο γύρω μας

γενικότερα. Και μετά να σκεφτούμε τελικά τι έχει σημασία. Η ζωή ενός όντος; Η

ικανότητά του να σκέφτεται και να μιλά; Η ικανότητα να νιώθει; Και τι δίνει σε μας το

δικαίωμα να φερόμαστε στα ζώα του πλανήτη μας με τους τρόπους που τους φερόμαστε;



Η Μικρή Εισαγωγή Τα ζώα και εμείς προσπαθεί να θέσει αυτά τα ερωτήματα σε ένα

περιεκτικό και χρήσιμο πλαίσιο, ώστε να εξετάσουμε τη σχέση μας με τα ζώα, ώστε να

αντιμετωπίζουμε τα μη-ανθρώπινα ζώα με τον σεβασμό που τους αξίζει και τους αρμόζει,

ελπίζοντας πως με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε ως κοινωνία να βρούμε λύσεις.
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